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BAB V KAJIAN TEORITIK

5.1 Higeinitas Rumah Pemotongan Hewan

Daging merupakan bahan makanan yang rentan terhadap bakteri atau mikroorganisme

sehingga menyebabkan kerusakan kualitas daging produksi. Infeksi pada daging dapat

terjadi pada hewan potong hidup (endogeneus disease) atau setelah pemotongan

daging dilakukan (exogeneus disease) (Lawrie, 1991) . Sebuah daerah perlu

bergantung pada dokter hewan dan Petugas Kesehatan masyarakat untuk memastikan

agar daging yang beredar di pasaran merupakan daging ASUH. Tidak hanya

bergantung pada petugas kesehatan saja, sebenarnya pencegahan terjadinya

penurunan kualitas daging harus dilakukan di setiap proses yang dibutuhkan dalam

produksi daging; peternakan, rumah pemotongan hewan, kendaraan pengangkut,

toko-toko daging bahkan pada konsumen (penyimpanan daging).

Aspek terpenting dalam higienitas daging adalah desain rumah pemotongan

(Lawrie, 1991) . Keadaan kandang yang baik dan tidak over capacity akan membantu

dalam pencegahan penyakit menyebar pada ternak. Selain itu perlu diperhatikan pula

daerah asal ternak, ternak tidak dapat dicampur menjadi satu begitu saja (Lawrie,

1991) . Kegiatan pada area pemotongan juga rentan terhadap kontaminasi

mikro-organisme seperti blood draining, pengulitan, organ dalam dan bagian-bagian

dari tubuh hewan yang sekarang ini metode penggantungan ternak banyak dilakukan

sebagai usaha pencegahan. Peralatan seperti pisau, parang, sarana pencuci tangan,

peralatan pekerja, dan peralatan pemotongan hewan perlu dijaga higienitasnya dan

perlu disterilkan dengan air panas. Pelingkup bangunan RPH mulai dari pagar

pembatas tapak hingga pelingkup bangunan memerlukan kerapatan atau tidak ada

celah agar tidak ada hewan yang masuk kedalam area RPH seperti anjing, kucing,

burung, dan serangga, namun tetap di pertimbangkan untuk pergantian udara.
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Higienitas ruang dalam RPH tidak hanya berasal dari pelingkup dan ruangan

namun juga dari lingkungan dan jaringan yang ada pada tapak. Dalam pemotongan

hewan diperlukan air untuk membersihkan darah dan kotoran pada ternak maupun

karkas sehingga fasilitas utama yang dibutuhkan diantaranya adalah menara air dan

sumber air pada tapak. Sumber air yang digunakan dipastikan bersih dan tidak

terkontaminasi limbah yang dapat mempengaruhi karkas. Sehingga air yang yang

digunakan harus air yang dapat diminum dan bertekanan agar daging aman dan

higenis (Clottey, 2007). Higienitas yang perlu diperhatikan lainnya adalah hygiene

karyawan dan pihak yang terkait dengan RPH. Perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan

dan diberikan pelatihan terhadap karyawan agar higienitas RPH terawat dengan

bantuan petugas pemeriksa yang ditunjuk atau dokter hewan yang tersedia di RPH

tersebut.

Rumah Potong Hewan memiliki persyaratan dan kualitas ruang yang perlu

diperhatikan karena bersangkutan dengan higenisitas ruang12, yaitu:

a. Tata ruang yang ditata sehingga kegiatan pemotongan hewan berjalan lancar

dan higenis.

b. Pemisahan ruang antara daerah kotor dan daerah bersih.

c. Memiliki fasilitas khusus untuk post-mortem/laboratorium.

d. Lampu penerangan memiliki pelindung, mudah dibersihkan dan memiliki

intensitas 540 luks untuk post-mortem dan 220 luks untuk kegiatan proses

pemotongan.

e. Dinding bagian dalam bangunan pemotongan berwarna terang dengan tinggi 3

meter, kedap air, tidak korosif, tidak toksik, tahan benturan keras, mudah

dibersihkan dan didesinfeksi.

f. Dinding bagian dalam rata dan tidak ada tempat untuk meletakkan barang.

12 Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 dan SNI 01-6159-1999
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g. Permukaan lantai harus rata dan tidak bergelombang, tidak ada lubang dan

kedap air.

h. Lubang saluran pembuangan diberi penyaring.

i. Sudut pertemuan antar dinding berbentuk lengkung dengan jari-jari 25 mm,

sedangkan dinding dengan lantai memiliki jari-jari 75 mm.

j. Pada area pemotongan dan pengeluara darah harus didesain agar darah dapat

tertampung.

k. Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi

dalam ruangan, berwarna terang, terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah

mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka

pada langit-langit.

l. Ventilasi dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga.

m. Konstruksi bangunan dirancang dapat mencegah tikus atau rodensia, serangga,

dan burung masuk dan bersarang di dalam bangunan.

n. Pertukaran udara dalam bangunan harus baik.

o. Pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah

korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan, didesinfeksi dan

harus dapat menahan tikus/rodensia dapat masuk dan tidak bisa digunakan

untuk meletakkan barang.

p. Area unloading dilengkapi perlengkapan jembatan yang mencegah ternak tidak

cedera, ketinggian tempat penurunan/penaikan sapi harus disesuaikan dengan

ketinggian kendaraan, lantai tidak licin.

q. Kandang penampung dan istirahat hewan kurang lebih berjarak 10 meter dari

bangunan utama, memiliki daya tamping 1.5 kali dari rata-rata jumlah

pemotongan hewan tiap hari, ventilasi dan penerangan baik dengan tempat

makan dan minum yang tersedia.
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r. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak licin dan landau kearah

saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi.

s. Atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi dari panas

dan hujan.

t. Jalur penggiringan hewan dari kandang menuju tempat penyembelihan

dilengkapi dengan pagar setinggi kepala ternak dan lebar cukup untuk satu

hewan. Terdapat penutup untuk mengurangi bayangan yang timbul dari pagar

penggiring yang dapat menakuti ternak.

u. Jalur penggiringan dan bangunan utama berhubungan langsung sehingga tidak

terjadi kontras warna dan cahaya yang menyebabkan ternak stress dan takut.

Persyaratan peralatan pemotongan hewan yang dikeluarkan oleh SNI, yaitu:

a. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang terbut dari bahan tidak mudah

korosif, mudah dibersihkan, didesinfeksi dan dirawat.

b. Peralatan yang memiiki hubungan langsung dengan daging harus terbuat dari

bahan yang tidak korosif, tidak toksik, mudah dibersihkan dan dirawat.

c. Didalam bangunan perlu dilengkapi sistem rel dan alat penggantung karkas

yang didesain khusus dan disesuaikan dengan alur proses untuk

mempermudahkan proses dan menjaga karkas tidak menyentuh lantai.

d. Sarana mencuci tangan harus didesain tidak menyentuh keran dan dilengkapi

dengan lap, kertas tissue atau pengering mekanik, dan tempat sampah.

e. Pada pintu masuk bangunan utama harus disediakan tempat cuci tangan dan

tempat cuci sepaut boot dengan sabun, desinfektan dan sikat sepatu.

f. Pada Rumah Pemotongan Hewan babi disediakan bak celup air panas.

g. Peralatan pada area bersih dan area kotor harus berbeda.

h. Ruang untuk jeroan dilengkapi dengan alat pengeluaran isi jeroan, dan kail

penggantung hati, paru, limpa, dan jantung.

i. Ruang untuk kepala dilengkapi sarana pencucian dan kail penggantung.
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j. Tersedia sarana untuk mencuci, mendesinfeksi ruang dan peralatan.

k. Tersedia peralatan penunjang kerja dokter hewan dan staff pemeriksa kualitas

daging, sanitasi, dan higiene.

l. Tersedia ruang loker dengan loker yang memiliki kunci bagi seluruh karyawan.

m. Tersedia pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, sarung tangan,

penutup hidung dan sepatu boots.

5.1.1 Penghawaan pada Rumah Pemotongan Hewan

Penghawaan pada bangunan rumah pemotongan hewan memerlukan perhatian

khusus karena kebutuhan udara yang masuk harus udara yang bersih untuk

menghindari kontaminasi. Udara yang masuk harus di saring dengan penyaring

yang dapat dilepas dan diganti agar dapat di cuci. Ventilasi yang baik akan

mencekah pertumbuhan lumut dan resapan air yang mengandung kotoran dan

mengacu kontaminasi. Ventilasi pada bangunan rumah pemotongan hewan dapat

menggunakan penghawaan alami atau penghawaan buatan. Penghawaan alami

yang digunakan merupakan bukaan pada dinding dengan fly screen untuk

mencegah masuknya lalat kedalam ruangan. Sedangkan penghawaan dengan

mesin dapat berupa kipas pada dinding, steam extractor, dan ducting system.

Passive cooling merupakan desain penghawaan secara alami untuk

mendapatkan kondisi thermal yang baik di sebuah ruangan/bangunan. Prinsip

passive cooling dalam mendapat kenyamanan ruang adalah mencegah panas

masuk dan membuang kelebihan panas yang ada di dalam ruangan. Terdapat

beberapa macam bentuk konsep mendinginkan ruang dan pada bangunan rumah

pemotongan hewan yang terpenting adalah teknik penghawaan yang baik sebagai

syarat higienitas ruang.



69

Solar chimney, merupakan salah satu konsep penghawaan passive cooling

dengan prinsip kerja thermal-buoyancy, udara dingin mendorong udara panas

keluar dari ruangan.

Gambar 5.1 Solar Chimney

Sumber: Passive cooling- chimney

Pada rumah pemotongan hewan memiliki persyaratan bahwa harus adanya

pertukaran udara terus menerus untuk mengurangi potensi kontaminasi oleh udara

sehingga penggunaan pergerakan udara secara satu arah, masuk kedalam

bangunan pada area bersih lalu keluar bangunan melalui exhaust fan pada area

kotor. Namun pola pergerakan udara seperti ini agak sulit untuk didapatkan. Sistem

seperti itu biasa digunakan pada bangunan rumah pemotongan atau tipe

penghawaan negative-pressure system (Heber, Zimmerman, & Linton).
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Gambar 5.2 Pergerakan udara pada rumah pemotongan hewan

Sumber: Ventilation of Poultry Slaughtering and Processing Plants

5.1.2 Water Footprint Rumah Pemotongan Hewan

Air merupakan hal yang penting bagi rumah pemotongan hewan karena dalam

melaksanakan, persiapan dan menyelesaikan proses penggunaan air hamper

selalu dilakukan. Mulai dari air minum ternak, membersihkan kandang,

pembersihan karkas, pembersihan jeroan, pembersihan peralatan pemotongan,

pembersihan mesin kail dan ruangan dengan air hangat, perebusan babi dalam

proses dehairing, dan kebutuhan air para pekerja sehingga muncul perhitungan

water footprint yang digunakan pada rumah pemotongan hewan.

Water Footprint merupakan total air dari berbagai sumber yang digunakan oleh

sebuah fasilitas. Terdiri dari blue water/air permukaan tanah, green water/air hujan

dan grey water/air pengolahan limbah cair. Pada bidang peternakan air yang

dihitung termasuk air yang terkandung dalam pakan ternak, komposisi atau

bahan-bahan pembentuk pakan.

Gambar 5.3 Water Footprint

Sumber: Penulis (2018)
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Menurut World Wildlife Fund air yang dibutuhkan pada produksi ternak 15%

dari air irigasi dan akan meningkat menjadi 25% pada tahun 2025. Secara Global

92% water footprint air bersihh, 29% air yang digunakan di agrikultur secara

langsung atau tidak langsung digunakan untuk produksi hewan (Hoekstra,

Mekonnen, Aldaya, & Chapagain, 2011) . Pada Tahun 1996-2005, jumlah water

footprint diseluruh dunia untuk produksi hewani adalah 2422 Gm3/tahun (green

2112 Gm3, blue 151 Gm3, grey 159 Gm3), 0,6 Gm3 blue water (0,03%) digunakan

untuk mencampur pakan, 27,1 Gm3 (1,1%) air minum, dan 18,2 Gm3 (0,75%)

digunakan untuk perawatan peternakan (Gerbens-Leenes, Mekonnen, & Hoekstra,

2013) . Kebutuhan air pada produk hewani yang dimaksudkan adalah air yang

digunakan atau air campuran pakan ternak (Gerbens-Leenes, Mekonnen, &

Hoekstra, 2013) . Sehingga kebutuhan blue, green dan gray water akan berbeda

pada tipe pemberian pakan yang dilepas ke lahan kosong dan memakan

rerumputan atau dengan sistem pakan di kandang.

JumlahWater Footprint yang digunakan pada produksi daging sangat beragam

dan berbeda-beda ditiap tempat dan tidak ada standar khusus dalam penetapan

kebutuhan air yang digunakan dalam tiap prosesnya dan lebih terfokus pada water

footprint dari industri itu sendiri (total penggunaan air).

Water Footprint untuk produksi daging sekitar 500-2000 gal/1000 lb BW

(1892,71-7570,824 liter/1000 lb berat hidup) pada tahun 1984 (Hansen,

Christiansen, & Hummelmose, 2000) . Sedangkan di UK Water footprint yang

digunakan 17657 liter/kg, yang terdiri dari 14.900 liter green water (84%), 2650 blue

water (15,2%), 67 liter grey water (0,4%). Dan dalam pemanfaatan grey water, 3

industri produksi daging sapi yang disurvei oleh US-EPA (2008) menunjukan 390

gal/1000 lb BW digunakan. Sedangkan untuk
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5.1.3 Pengarahan Hewan Potong (Livestock Handling)

Keterkaitan penanganan hewan potong dengan kualitas daging yang dihasilkan

merupakan topik penting yang masih jarang di singgung. Hal ini menyebabkan

perlakuan pada hewan ternak tanpa sadar membuat ternak stress dan

mempengaruhi penurunan kualitas daging bahkan hingga menimbulkan

didapatkannya PSE (Pale, Soft, Exudative) dan DFD (Dark Firm and Dry) ketika

dilakukan pemotongan yang menimbulkan kerugian.

PSE meat (Pale, Soft, Exudative meat) merupakan kualitas buruk pada karkas

yang disebabkan stress jangka pendek sebelum proses penyembelihan, seperti

penanganan hewan yang menyebabkan hewan ketakutan, perkelahian yang terjadi

didalam kandang dan kesalahan dalam pemingsanan (Grandin & Chambers,

Guidlines for Humane Handling, Transport and Slaughter of Livestock, 2001). Hal

ini menyebabkan metabolism otot menjadi berubah karena pemecahan glikogen

pada otot yang membuat Ph menurun dari batas normal (5,4-5,7) dan menurunkan

rasa daging.

DFD meat (Dark Firm and Dry meat) merupakan kualitas buruk pada karkas

setelah dilakukan penyembelihan. Karkas menjadi berwarna gelap, kering, dan

memiliki tekstur lebih keras dari daging yang biasanya didapatkan (Grandin &

Chambers, Guidlines for Humane Handling, Transport and Slaughter of Livestock,

2001). Keadaan Ini juga di akibatkan oleh glikogen pada otot hewan yang menaikan

pH 6,4-6,8 yang terjadi setelah perjalanan jauh dan istirahat yang tidak cukup.

5.1.2.1 Penanganan Hewan Potong Sebelum Penyembelihan

Hewan potong yang berasal dari daerah yang jauh dari rumah pemotongan

hewan perlu diantarkan menggunakan kendaraan. Pemindahan hewan ini

memiliki jangka waktu yang beragam sesuai dengan jarak antar daerah dan

transportasi yang digunakan untuk mengangkut. Hal ini merupakan salah satu
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faktor yang membuat hewan mengalami dehidrasi dan stres, dimana penyebab

stress berasal dari kegiatan loading-unloading dengan tingkat stres terbesar

berasal dari kegiatan pengangkutan hingga loading-unloading ternak.

Dalam keadaan pengangkutan hewan potong biasanya akan dipuasakan

dan hal ini menyebabkan menurunnya berat badan hewan tersebut. Dalam

sebuah penelitian babi yang melakukan perjalanan selama 8 jam sebelum

dilakukan penyembelihan menghasilkan karkas dengan berat 0,9% lebih sedikit

dari pada karkas hewan yang melakukan perjalanan selama 1,5 jam, hal ini juga

berpengaruh apakah ternak diberi makan dan minum atau tidak (Lawrie, 1991).

5.1.2.2 Penanganan pada Area Kandang (Livestock Holding)

a. Mencegah Luka dan lebam

Luka dan lebam dapat terjadi karena benturan benda keras kepada tubuh

hewan. Dalam konteks ini benda keras tersebut dapat menjadi material

kandang, jalur ternak, kendaraan, ruang penyembelihan dan perkelahian

dengan hewan lainnya sehingga pemilihan material dan desain pelingkup

akan mempengaruhi.

Tample Grandin mempelajari perilaku hewan yang ada di sekitar

manusia, termasuk hewan potong. Topik animal abuse pada fasilitas

pemotongan kemudian memberikan

i. Non-slip Flooring

Lantai yang digunakan memiliki pola grid dengan dimensi 12 x 12 inci

pada area ternak berjalan. Untuk Ternak sapi pola lantai menggunakan

pola 8 inci diamond atau persegi dengan dimensi 1,5 x 1,5 inci dengan

sedangkan untuk ternak babi dan kambing memiliki pola yang dibuat

dengan memasukkan 1,5 inci expanded metal kedalam beton basah.
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ii. Gates

Pagar, gerbang, dan jalur penggiringan harus memiliki permukaan

yang halus sehingga tidak memberikan luka lebam pada ternak.

b. Meningkatkan pergerakan ternak.

Sapi dan babi memiliki sudut pandang yang sangat luas dimana mereka

dapat melihat apa yang ada dibelakang mereka tanpa berbalik badan. Hal ini

menyebabkan mereka tidak menyukai bayangan dan genangan air di tanah.

Hal yang membuat ternak menolak untuk berjalan lainnya adalah saluran air,

lempengan metal, objek yang bergerak dan mengeluarkan bunyi.

Hewan ternak bergerak menuju area yang terang sehingga jalur

penggiringan harus diterangi oleh penerangan buatan. Sisi jalur

penggiringan mencegah ternak melihat keluar pagar dan di pasang menuju

ke area pemingsanan ini akan membuat ternak lebih tenang. Pada area

pemingsanan suara bising yang diterimaperlu dikurangi karena hewan lebih

sensitive pada suara dari pada manusia

c. Meningkatkan kualiatas daging

i. Semua ternak harus memiliki air untuk minum

ii. Ketika cuaca sangat panas dan suhu mencapai 70 derajat Fahrenheit,

babi perlu disiram dengan air untuk mengurangi rasa panas.

d. Kandang Ternak

i. Kapasitas kandang ternak yang dapat memadai hewan ternak yang

diturunkan dari truk

5.1.2.3 Layout Fasilitas Penanganan

Dalam penanganan ternak area yang perlu di perhatikan mulai dari Loading

dock -Unloading dock, Kandang Ternak, jalur penggiringan hingga ke ruang

penyembelihan yang digambarkan seperti pada gambar
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Gambar 5.4 Layout Fasilitas

Sumber: Recommended Animal Handling Guidelines for Meat Packers.

Jalur dibuat satu jalur, tidak bersilang, agar tidak terjadi pertemuan ketika

dilakukan penggiringan ternak. Jalur yang berbentuk lengkung sangat efisien

digunakan untuk penggiringan ternak dengan memanfaatkan kebiasaan ternak

ketika berjalan menghindari manusia/flight zone.

Gambar 5.5 Flight zone, domba berjalan menjauhi peternak untuk menjaga jarak aman dengan membentuk

pola lingkaran.

Sumber: http://www.grandin.com/behaviour/principles/flight.zone

Hal ini berkaitan dengan sudut pandang yang dimiliki ternak dimana mereka

memiliki sudut pandang yang besar sehingga posisi manusia dalam melakukan

pengaturan ternak biasanya merupakan posisi yang salah. Sehingga dengan
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memanfaatkan Point of balance yang ada di bagian belakang telinga ternak,

penggiring perlu berada di posisi tersebut untuk membuat ternak mau berjalan.

5.1.4 Pendinginan Daging

5.1.4.1 Mobil Boks pembawa daging

a. Mobil dalam keadaan tertutup dengan material yang tidak

menimbulkan kontaminasi dan mudah dibersihkan.

b. Terdapat alat pendingin daging 7°C dan jeroan 3°C, dengan suhu

dalam boks pengangkut maksimum – 18°C.

c. Terdapat kail penggantung karkas dengan pemisahan daging sapi

dan daging babi.

5.2 Kebutuhan Rumah Pemotongan Hewan

5.2.1 Sapi Potong

Dalam pemenuhan kebutuhan daging di Indonesia dilakukan pemotongan hewan

potong local dan impor, karena jumlah hewan potong lokal.

Tabel 5.1 Daftar sapi yang digunakan sebagai hewan potong di Indonesia:

Jenis Sapi Keterangan
Sapi Limosine (2,6x1)

Sumber: dodymisa.blogspot.com

Berasal dari Perancis. Berat badan sapi dapat
mencapai 1,1 ton – 650 kg.

Sapi Simental (2,4 x1)

Berasal dari Swiss dan banyak
dikembangbiakkan di Indonesia. Berat badan

sapi 1,4 ton – 800 kg. Memiliki tubuh yang besar
sehingga volume rumen juga besar, sehingga
membutuhkan pemeliharaan yang agak khusus.
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Sumber: dodymisa.blogspot.com
Sapi Ongole (2,4 x1)

Sumber: dodymisa.blogspot.com

Dikembangbiakan di Pulau Sumbawa dengan
berat sapi mencapai 600 kg. Sapi ini mudah
dipelihara karena dapat diberikan pakan yang

sederhana.

Sapi Madura (2,5 x1)

Sumber: dodymisa.blogspot.com

Sapi lokal Indonesia. Berat sapi mencapai 500
kg dengan tinggi 120 cm.

Sapi Bali (2,4 x 1)

Sumber: dodymisa.blogspot.com

Sapi lokal Indonesia, memiliki kemampuan
mencerna serat lebih baik dari pada jenis sapi

lainnya. Daya tahan tinggi dan memiliki
prosentasi karkas cukup tinggi. Berat sapi

dewasa 350 – 450 kg.

Sapi Brahman (2,6x1,2)

Sumber: dodymisa.blogspot.com

Berasal dari India, mudah beradaptasi dengan
lingkungan. berat badan sapi dewasa sekitar 500

– 1000.

Sumber: Penulis 2018

Jenis sapi yang ada di Kota Semarang adalah Sapi Lokal, Sapi Simental dan

Sapi Brahman. Sapi-sapi ini sedang dilakukan pembiakan untuk mengembangkan

peternakan di Kota Semarang sehingga dapat menjadi sumber daging untuk Kota

Semarang.
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5.2.2 Babi Potong

Ternak babi yang ada di Indonesia banyak yang berasal dari luar negeri dan

dikembangbiakkan di Indonesia.

Tabel 5.2 Jenis babi yang digunakan sebagai hewan potong.

Jenis Babi Keterangan

Babi VDL (Veredeld Duits Landvarken) (0.6
x 1)

Berasal dari Jerman, memiliki ciri-ciri badan
dan telinga besar. Merupakan babi tipe

sedang.

Babi Yorkshire (0.6 x 1)

Berasal dari Inggris. Memiliki berat badan
yang dapat mencapai 100 kg dengan
prosentasi karkas sebesar 50-60%.
Merupakan babi tipe sedang. Banyak

didistribusikan ke seluruh dunia

Babi Chester White (0.6 x 1)

Berasal dari Pennsylvania, USA.
Merupakan jenis dengan kualitas yang baik
untuk babi pedaging. Namun jenis babi ini
tida tahan panas. Termasuk babi tipe

sedang.

Babi Duroc (0.6 x 1)

Berasal dari Amerika Serikat. Memiliki
tubuh yang besar dan panjang dan

termasuk dalam babi tipe daging dan dapat
memproduksi susu cukup baik.

Babi Hampshire (0.6 x 1)
Berasal dari Inggris. Tubuh berwarna hitam
dengan bahu dan kaki depan berwarna
putih. Merupakan babi tipe daging.

Babi Bali (0.6 x 1)

Warnanya hitam dan berasal dari Bali.
Merupakan babi tipe lemak sehingga
produksi daging lebih sedikit dan cocok
untuk babi guling. Panjang tubuh ± 95 cm

Sumber: Penulis 2018

Jenis babi yang banyak digunakan sebagai babi pedaging adalah babi import,

sedangkan babi dari Indonesia memiliki kandungan lemak yang lebih banyak dari

pada daging.
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